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Â²Ä ÊÎÆÍÎÃÎ ÑÒÀÐÎÑÒÈ –
ÏÎ ÄÂÀ Ì²ÊÐÎÏÐÎÅÊÒÈ
Для того, щоб Турківська громада розвивалася, а нещодавно призначені старости могли показати свої знання та
вміння, міський голова Ярослав Паращич зобов’язав кожного
з них представити на конкурс по два мікропроекти, в рамках
програми місцевих ініціатив Львівської обласної ради. Попередньо, вони мали це зробити до 1 лютого. Власне, тоді спливає термін подачі заявок. Але, схоже, що деякі керівники на
місцях працюють без великого ентузіазму, в очікуванні – пройде термін, а там якось буде.
Думаю, що за таким принципом відмахнутися не вдасться.
Ярослав Ярославович налаштований рішуче і , як сам каже,
за виконання поставленого завдання питатиме кожного особисто. Та, більше того – це буде
одним із критеріїв оцінки роботи старости. Варто відзначити,
що деякі з цих посадовців уже
мають неабиякий досвід в написанні та реалізації мікропроектів, ще будучи на посаді голови чи секретаря відповідної
сільської ради. Але були й такі
голови, що цим особливо не переймалися.

Цьогоріч гранична сума
мікропроекту становитиме 500
тис. грн. Субвенція з обласного
бюджету – 250 тис. грн.
Відповідній територіальній громаді доведеться зібрати 5
відсотків від загальної суми,
решта – це кошти як співфінансування від міського бюджету.
Хоча на нещодавній нараді з головами міських та селищних рад
в Самборі було висловлено
думку щодо збільшення граничної суми мікропроекту – до
мільйона гривень, а його реалізацію проводити протягом двох
років. Втім, обласне керівницт-

²ÂÀÍ ßÐÒÈÌ – ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Ó
ÑÒÀÐÎÌÓ ÑÀÌÁÎÐ²
Впродовж останніх років триває активна реформа поліції України. Хоча, як
кажуть самі правоохоронці, користі від
неї мало, а проблем щоразу додається.
Втім, як би там не
було, приємним є те,
що наші земляки, попередньо показавши
добру роботу, займають керівні посади.
Так, нещодавно виконувачем обов’язків
начальника відділення поліції №1 м. Старий Самбір призначено майора поліції
Івана Яртима, який
до цього був заступником начальника із
слідства Турківського відділення поліції
№2.
Бажаючи йому успіхів на цій непростій
посаді, хочемо відзначити, що дещо раніше
виконувати обов’язки начальника Самбірського районного відділу призначено
підполковника поліції Сергія Захарчика. А
до цього Сергій Васильович керував поліцією Старосамбірщини.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

во з цим не погодилося.
Як відомо, у попередні роки
важливим аргументом для перемоги мікропроекту була сума,
що значилася як внесок громади. Зараз же вона, за твердженням керівника департаменту економіки Львівської ОДА
Василя Куйбіди, буде оцінюватися лише як допуск до конкурсу і аж ніяк не відіграватиме вирішальну роль у схваленні проекту. Таким чином, це поставить
в рівні умови, для прикладу,
гірські території, де люди живуть
бідніше і кошти зібрати важче,
аніж ті населені пункти, що поблизу Львова. Життя там, зрозуміло, заможніше.
За останньою інформацією,
Львівська обласна рада можливо продовжить термін прийняття мікропроектів до 15 березня, а тому старостам не варто
розслаблятися й докласти максимум зусиль, щоб завдання
міського голови виконати.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÀÑÈËÜ ÊÓÇÜÎÂÈ×
Ï²ØÎÂ Ç ÏÎÑÀÄÈ
На недавньому засіданні Кабінету Міністрів України нашого земляка, 61-річного уродженця с. Бітля
Василя Кузьовича звільнено з посади голови Державного агентства лісових ресурсів. Керував
лісовою галуззю України
Василь
Степанович
лише 6 місяців й зарекомендував себе фаховим
спеціалістом та вмілим
організатором. Про мотиви його звільнення
нічого не відомо. Але, як
кажуть у народі, там, на
верху, видніше.
Сам же Василь Степанович на своїй сторінці у
Фейсбук написав, що з лісового життя не зникає, а повертається виховувати молодих професіоналів-лісівників, якими, на його думку, буде
пишатися лісова галузь. До того ж він каже, що робитиме усе можливе, щоб повернути чесне ім’я й авторитет
лісівника.
Нагадаємо, що до призначення на цю відповідальну
посаду, Василь Кузьович був доцентом, а також завідувачем кафедри лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський аграрний інститут».
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ОПЕРАЦІЯ «ЧОРНИЙ ЛІСОРУБ»
На Львівщині поліція проводить масштабне відпрацювання з виявлення фактів незаконної
порубки та зберігання лісу. Операція, яка розпочалась 20 січня, проводиться у Карпатському
регіоні на територіях Сколівського, Турківського та Старосамбірського районів. Протягом
першої доби правоохоронці виявили та вилучили близько 200 колод нечіпованих дерев різних
порід та встановлюють їх походження.
До операції залучені не лише поліцейські, а й військовослужбовці Національної гвардії. З допомогою дронів, вони фіксують незаконні рубки в межах лісових угідь, а також зберігання лісопродукції у
приватних господарствах та на територіях лісопильних рам.

З великою любов’ю і теплотою вітаємо із ювілейним днем
народження дорогу нам і люблячу людину Ірину Степанівну
Нагайко.
Бажаємо прожити довгий вік у доброму здоров’ї, радості, достатку, мирі,
любові, під Божим і людським благословенням.
Вас, наша люба, добра, єдина,
З любов’ю вітає вся наша родина.
Дякуємо за серце, чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з
нас,
За добру пораду, привітну усмішку –
Спасибі від кожного з нас!
Щоб здоров’я було, щоб жили – не
тужили,
Ви найбільшого щастя в житті
заслужили.
Багата душею, щира, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!
З повагою – чоловік Іван, дочка Христина, зять Віталій, син
Степан, любима бабусина внучка Ксенія, свати з Ільника.

У день Старого Нового року святкувала свій прекрасний
ювілей мудра, щира, добра душею, працьовита і відповідальна Ольга Йосипівна Білинська, заступник директора з навчально-виховної роботи Красненської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів. Вітаємо Вас, шановна, всією освітянською
родиною вже колишнього Турківського району.
Ювілей – час приймати гарячі вітання від рідних, друзів та
колег!
Ваш ювілей – це не лише досвід і роки, але і повага, заслуги
і мудрість!
Бажаємо Вам жити в гармонії з собою, турботами про
онуків; благополуччя, щастя з коханою людиною, багато відпочинку. Здоров’я – тілу, молодості –
душі, блиску – очам! Нехай міцне здоров’я дозволить відчути все нові і нові
враження від приємних зустрічей, подорожей і цікавих пригод. Бажаємо,
щоб Вас ніколи не залишали натхнення, здоров’я і удача!
Хай за плечима ця поважна дата!
А Ви – все молода для всіх,
Невтомна, лагідна, завзята!
Бажаємо не знати бід,
Не відать смутку і печалі
І хай іще багато літ
Вас надихають світлі далі!
А Бог дарує многих й благих літ!

22 січня святкує свій прекрасний життєвий ювілей наш дорогий і люблячий, добрий і турботливий, щирий і чуйний чоловік, батько, дідусь та зять Гелерій Омелянович Ільницький.
Бажаємо Вам, рідний, міцного здоров’я, родинної радості, душевного тепла,
сімейного затишку та рясних Божих благословінь.
Бажаєм здоров’я міцного-міцного
І Божої ласки із неба Святого.
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб добро робити завжди і усюди.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас, дорогенький, на довгі літа!
З любов’ю – дружина Марія, син Омелян, дочка Марія, невістка Уляна, онучки – Маріянна, Юліанна-Іванна, тесть Омелян і теща Марія та вся велика родина.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÎÁËÀØÒÓÞÒÜ Ï²ÄÍÅÑÅÍ²
Ï²ØÎÕ²ÄÍ² ÏÅÐÅÕÎÄÈ:
Для обмеження швидкості транспортних засобів
Очевидно, 90 відсотків водіїв не знають або ігнорують вимогу дотримання обмеження швидкості в населених пунктах, зокрема й в м. Турка. Через перевищення швидкості
трапляється переважна більшість дорожньо-транспортних пригод. На жаль, часто із смертельними наслідками.
Чого гріха таїти: недостатню увагу «гонщикам» приділяють працівники поліції. Особливе бажання пронестися
міськими вулицями, як кажуть, «з вітерцем», проявляють
молоді автолюбителі. Іноді до пізньої ночі, через рев двигунів,
не можуть заснути жителі багатоповерхівок на вулиці Молодіжна.
Останній випадок, пов’язаний
із перевищенням швидкості одним із жителів міста, закінчився смертельним наслідком для
молодої дівчини і трагедією для
двох родин. Цю тему активно
обговорювали користувачі соціальних мереж, даючи різні поради, як треба боротися з автомобільними лихачами та й взагалі з транспортними проблемами в місті. Одні кивали в бік
поліції, інші дорікали батькам,
що не контролюють своїх дітей.
Хтось спробував зробити зауваження громадським організаціям: мовляв, могли б бути
активнішими. Але насправді
якогось однозначного твердження тут немає. Нам всім треба бути небайдужими й реагувати на найменші прояви транс-

портної вакханалії.
Як позитив, варто відзначити
реакцію на цю проблему нової
команди Турківської міської
ради. Дане питання було винесено на розгляд чергового засідання виконкому, куди запросили представників поліції, громадських організацій, словом,
усіх, кому не байдужа ця тема і
хто має бодай якісь пропозиції
для її вирішення. Зрозуміло, що
найперше висловлювалися про
те, щоб поліція в цьому плані
активізувала роботу і любителі
швидкої їзди не почували себе
безкарними. Хтось пропонував
встановити обмежувачі швидкості, так звані «лежачі поліцейські». До слова, у нашому
місті вони у свій час вже були
встановлені, але чомусь довго

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ПРАЦЮЄ ЗА ГРАФІКОМ
Певна річ, освітлення населеного пункту – дуже добре для
мешканців. Що не кажіть, а всім нам нерідко доводиться кудись іти у вечірню пору. Якщо ти, при відсутності освітлення, не бачиш декілька метрів перед собою, то це сковує та й
навіть додає страху. Та, більше того, – цим можуть скористатися й злодюги: вирвати у перехожого сумку чи просто
побити.
Дякувати Богу, що крок за кроком наші населені пункти освітлюють. І не лише вулиці у межах міста, а й в селах. Для прикладу,
Лімна, Вовче, Шум’яч, Явора, Завадівка. Втім, маючи таке благо,
деякі містяни незадоволені графіком вмикання та вимикання
світла. Хтось хоче, щоби вмикали раніше, а вимикали пізніше. Але
треба мати на увазі, що все це відбивається в коштах. Міська рада
платить чималі суми за вуличне освітлення. Для прикладу, на 2021
рік на це затверджено 850 тисяч гривень, хоч, очевидно, суми цієї
буде недостатньо. Головне – світло має бути увімкнене в цю пору,
коли справді люди йдуть з роботи чи десь у справах пізно ввечері,
або вранці на електричку. Станом на сьогодні, немає жодного сенсу
в тому, щоб світло світило, для прикладу, довше, аніж до 7.00 год.
Хоч дехто вважає по-іншому, аргументуючи якесь своє надумане,
або продиктоване власною вигодою бачення цього питання.
Щоб поставити крапку і донести інформацію для широкого загалу жителів м. Турка та сіл району – коли в різну пору року вмикають
світло, а коли вимикають, виконком міської ради затвердив так
звані графіки вуличного освітлення, які є абсолютно логічними,
зрозумілими і виправданими.
Сьогодні ми публікуємо графік, що стосується міста, а якщо буде
потреба, можемо оприлюднити й ті, що затверджено по селах.

Місяць року
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Інтервал роботи (години)
17.00 - 7.00
18.00 - 7.00
19.00 - 6.00
21.00 - 5.00
22.00 - 4.00
22.00 - 4.00
22.00 - 4.00
21.00 - 5.00
20.00 - 6.00
18.00 - 6.00
17.00 - 6.00
17.00 - 7.00

не протрималися. І, як результат, взявши до уваги звернення
громадських організацій та заслухавши інформацію т. в. о. начальника сектору реагування
патрульної поліції Турківського
відділення поліції №2 Михайла
Бонтея, виконком вирішив розробити технічні умови на виготовлення проекту з облаштування обмежувачів швидкості руху,
шляхом встановлення піднесених пішохідних переходів (це перехід з бруківки, який вище від
проїзної частини на 5-7 см) та
додаткових дорожніх знаків.
Дане рішення буде затверджено на сесії, яка надасть дозвіл
на розробку проектно-кошторисної документації зі встановлення обмежувачів. Такі переходи мають встановити в м. Турка по вул. Молодіжна, вул. І.
Франка, вул. Січових Стрільців
та в с. Завадівка.
Хоча зрозуміло, що вони стовідсотково не вирішать проблеми з перевищенням швидкості,
але служитимуть бодай частковою перепоною. Основна і
надзвичайно важлива робота
залишається за працівниками
поліції.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ОТРИМАЛИ
КАРАНТИННУ
ДОПОМОГУ
Як повідомили у Турківській районній філії Львівського обласного
центру зайнятості, згідно Постанови Кабінету Міністрів, 6 роботодавців Турківщини, підприємства
яких під час січневого локдауну, з 8
по 24 січня, скоротили тривалість
робочого часу, отримали державну допомогу на 94-х найманих працівників, на суму 344, 8 тисячі гривень.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÞÑÈÏÎÂÈ×
ÊÅÐÓÂÀÒÈÌÅ Ô²ÍÂ²ÄÄ²ËÎÌ
Ì²ÑÜÊÐÀÄÈ
Турківська міська та Боринська селищна ради активно працюють над формуванням штатів, залучаючи до команд фахових спеціалістів, які
вже мають чималий професійний та організаторський
досвід.
Так, нещодавно відбувся конкурс
на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу
міської ради. Перемогу здобув
фінансист з великим досвідом Володимир Юсипович, який багато
років очолював фінансове управління Турківської РДА. Також здобула перемогу у конкурсі на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста фінансового відділу колега Володимира Степановича, головний спеціаліст бюджетного
відділу фінансового управління РДА
Іванна Кішкіна. Як кажуть, досвіду
їй також не позичати.
А загалом у фінансовому відділі
міської ради працюватиме шість
осіб.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народж ення лікаря-ендокринолога
Ірину Степанівну Нагайко і бажають шановній ювілярці міцного
здоров’я, родинного тепла, поваги
від людей, любові від рідних, опіки
– від Господа.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

×ÎÒÈÐÈ ÏÎÆÅÆ² Ó
ÆÈÒËÎÂÈÕ ÁÓÄÈÍÊÀÕ
Перша з них трапилася 16 січня. О 01.18 год. до служби
порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку с. Лосинець. До місця події було
направлено вогнеборців 28-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Турка. Надзвичайники, не гаючи часу, приступили до ліквідації займання.
Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, уже
за годину пожежу було локалізовано, а згодом – повністю
ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби.
Вогнем знищено дах, на
площі 140 кв. м, 2 вікна, частину
речей домашнього вжитку, а також пошкоджено перекриття
на площі 55 кв. м., та стіни на
площі 54 кв. м.
До ліквідації займання залучали 4-х пожежників та 2 одиниці спецтехніки.
А вже за кілька годин тривожний дзвінок надійшов із с.
Межигір’я. Тут також зайнявся
дерев’яний житловий будинок.
Попри зусилля боринських рятувальників, яких було скеровано на ліквідацію пожежі, вогонь
повністю знищив дах будинку та
стіни на площі 20 м кв., а також
пошкодив стіни на площі 60 м
кв. Тут добре допоміг вогнеборцям меліоративний канал, що
знаходився на відстані 10 м. Це

дозволило забезпечити безперебійну подачу води і врятувати
більше майна.
Наступного дня, 17 січня,
надійшло повідомлення про
аналогічну пожежу в с. Верхнє
Висоцьке. Тут вогонь не встиг
так розгулятися, як у попередніх
випадках, проте знищив стіни на
площі 4 кв. м, та стільки ж стін
пошкодив. На боротьбу зі стихією виїжджали вогнеборці 58го державного пожежно-рятувального поста смт. Бориня та
місцевої пожежної команди с.
Верхнє Висоцьке .
А на свято Йордана в обідню
пору зайнявся будинок в смт.
Бориня. Тут, завдяки місцевим
рятувальникам, які прибули на
виклик за лічені хвилини, значних збитків вдалося уникнути.
Вогонь знищив лише 2 м.куб
дров.
У всіх чотирьох випадках ніхто
з людей не постраждав, а причини виникнення пожеж встановлюють фахівці.
Наш кор.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади завідувача сектору освіти відділу освіти,
культури і туризму Турківської міської ради
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи на
комп’ютері.
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на
посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
Перелік документів, які потрібно подати на конкурс:
- письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня
- інформація про заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
Документи приймають протягом 30 календарних днів із дня публікації оголошення в газеті, за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26.
Телефон для довідок: (03269)3-11-90.
Міський голова Паращич Я.Я.
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3 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÐÈÁÎÐÊÀÒÈ ÒÀÐÈÔÈ:
Тимошенко знову стає на захист людей
Новий рік в Україні розпочався з масових протестів проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Позиція людей категорична – «знижуйте тарифи, інакше платити не будемо». Це й не дивно, адже влада кожну проблему
перетворює на кризу. Торік ми вже спостерігали парламентську, конституційну, бюджетну кризи. Відсутність комплексного бачення й розуміння шляхів
вирішення ситуації дратує і провокує людей на радикальні кроки.
Злякавшись імовірності загальнонаціонального протестного руху, адже акції
відбулися по всій країні – зокрема, на
Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині,
Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині – президент закликав свій уряд
терміново щось придумати. Щоб заспокоїти людей, вирішили анонсувати зниження тарифів на 30% і назвали ціну
6 гривень 99 копійок. Як вони рахували,
на який період, що буде після карантину
чи опалювального сезону – пояснити не
спромоглися. Як результат, протести все
одно не вщухають. Відчуваючи обман і
маніпуляції, люди перекривають дороги
з вимогою реального розв’язання тарифної проблеми.
Те, що побоювання пересічних українців недаремні, підтвердила лідер
«Батьківщини» Юлія Тимошенко. Але на
відміну від інших опонентів влади, вона
не просто вказала, що ціни на тарифи
несправедливо завищені, а публічно й
детально розписала, як можна реально у стислі строки знизити їх втричі. План
приборкання тарифної кризи від Тимошенко полягає в тому, щоб постачати
населенню газ власного видобутку, ціна
якого з урахуванням усіх надбавок сягатиме щонайбільше 2 гривні, а також
можна забезпечувати українців газом із
підземних газових сховищ, який закупо-

вувався влітку
за найнижчими
цінами, і його
вартість сягатиме не більше
4 гривень. Активно долучатися до захисту
українських родин Юлія Тимошенко закликала місцевих
депутатів від
«Батьківщини»
та представників інших небайдужих сил.
Для цього треба невідкладно
скликати позачергові сесії
рад
різних
рівнів і вимагати від уряду
впровадження озвученого антикризового плану – українці мають право отримувати газ із вітчизняних підземних сховищ
за ціною закупки.
Такий підхід до роботи політичний експерт Костянтин Матвієнко назвав раціональними, а позицію самої лідерки
«Батьківщини» – «відповідальною та

державницькою», чим вона кардинально відрізняється від більшості інших політиків. З ним погоджується і політолог Валентин Гладких, наголошуючи, що команда Тимошенко – єдина з позавладних
сил не виконує роль «паразитарної токсичної опозиції».

Ефективність і дієвість запропонованого плану Тимошенко не виклик ає
сумнівів, адже на посаді прем’єра вона
вже проходила подібні випробування. У
2008-2009 роках Україна потерпала від
наслідків світової економічної кризи й
епідемії свинячого грипу, однак тоді зав-

СЕРТИФIКАЦIЯ ВЧИТЕЛIВ
З 18 по 31 січня 2021 року проводиться реєстрація на сертифікацію вчителів початкової
школи. Проходить вона в електронному форматі. Яка кількість вчителів початкової
школи з навчальних закладів Турківщини буде брати в ній участь та хто саме, у відділі
освіти, культури і туризму Турківської міської ради сказати не можуть, адже така інформація конфіденційна. Кожен вчитель самостійно вирішує брати участь у сертифікації чи ні.
І тільки після цього, як сертифікація завершиться і будуть оголошені результати, ті
вчителі, що пройшли цю процедуру та одержали відповідні сертифікати, можуть розраховувати на певні привілеї.
По-перше, педагог, який успішно пройшов сертифікацію, має право на щомісячну доплату в розмірі
20 відсотків посадового окладу. Також успішне проходження вчителем процедури сертифікації (підтверджене відповідним сертифікатом) є достатньою підставою для прийняття атестаційною комісією
рішення про присвоєння вчителеві наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної
вищої категорії без надання ним жодних додаткових документів чи проведення будь - яких заходів,
пов’язаних із вивченням діяльності такого вчителя.
На жаль, досі надто мало вчителів початкових класів з Турківщини, порівняно з іншими регіонами,
проявляли активність, щоб взяти участь у сертифікації. Так, у 2019 році її успішно пройшли 3 педагоги
початкової школи з нашого району – Людмила Спурза з Розлуцького НВК, Оксана Ринчак та Галина
Михайлик із Сигловатського НВК, і в минулому з тих, що подавали заявку на участь в сертифікації –
3 особи. Є надія, що цьогоріч ця цифра зросте.
Ольга ТАРАСЕНКО.

дяки професійності уряду тарифи для
населення були вдесятеро нижчими, ніж
сьогодні. Водночас експрем’єрці вдавалося дотримуватися свого головного
принципу – соціальної справедливості,
тому навіть у важкі для економіки країни часи уряд підвищував виплати молодим і багатодітним мамам, бібліотекарям, шахтарям. Пригадуючи ті часи, Тимошенко зізналася, що впоратися з кризою її урядовій команді тоді допомогло
те, що вони «втілювали у життя жорстку
й ефективну антикризову програму для
збереження економіки, не слухали «порад» зовнішніх лобістів та усвідомлювали, що головне завдання влади – дбати про людей». Варто
додати, що ситуація для колишньої прем’єрки тоді ускладнювалася тим, що урядову
антикризову стратегію їй заважали впроваджувати – президент ставив палки в колеса
уряду, а ухвалення ефективних
антикризових програм блокувала більшість у парламенті,
яка тоді контролювалася
«Партією регіонів» (ще ті патріоти, пам’ятаємо).
Сьогодні ж ніхто не заважає
владній команді впроваджувати зміни – їм лишень не вистачає професійності та мудрості
дослухатися до порад більш
досвідчених колег. У тому, що
тарифи на газ можна відчутно
знизити, переконаний і політичний експерт Дмитро Корнійчук. На його думку, уряд мають очолювати «досвідчені та
професійні політики-державники рівня
Тимошенко, а не дилетанти, які грабують свій народ». Адже навіть якщо владі
вдасться на деякий час стабілізувати
ситуацію з тарифами, вочевидь виникатимуть й інші проблеми, вирішення яких
вимагатиме професійного підходу.
Микола КАРПАТСЬКИЙ.

Адміністрація і профспілкова організація
КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно
вітають з ювілейним днем народження фельдшера-лаборанта Іванну
Андріївну Ільницьку і бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Щастя й радість в душі хай панують
І добро лиш ступа на поріг.
Людська шана й любов прихиляють
Срібні зорі до Ваших доріг.

Ó ËÜÂÎÂ² ÇÍÀÉØËÈ Ò²ËÀ ÌÎËÎÄÈÕ ÕËÎÏÖß ÒÀ Ä²Â×ÈÍÈ
Жахлива трагедія трапилась у четвер, 21 січня, у Львові, на вулиці Городоцькій, 110. В одній із
квартир триповерхового будинку виявили тіла двох молодих людей: 19-річної дівчини та 22-річного хлопця, які ймовірно отруїлись чадним газом.
У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської
ради повідомили, що їхні тіла виявили близько 09.46 год. Квартиру молоді люди винаймали.
Відомо, що 22-річний загиблий хлопець – Ілля Марчишак – мешканець Турківщини, 19-річна дівчина – львів’янка.

ÁÅÍÇÈÍ ÄËß ÀÂÒ²ÂÎÊ ÃÎË²Â ÃÐÎÌÀÄ
Поміж широкого загалу громадськості, платників податків, часто виникають запитання: скільки
витрачають на службові автівки паливно-мастильних матеріалів керівники району? Зазвичай, ця інформація є утаємниченою, а суми, за які купляли пальне, насправді досить-таки значні. Злі язики кажуть,
що були такі голови адміністрацій, які, перед відходом з посади, купляли пальне бензовозами і наповнювали домашні цистерни у розрахунку, щоб було на чому їздити уже без посади. Незадоволення серед
людей викликає й те, що придбане за державні кошти пальне нерідко роздавали друзям, родичам та й
просто знайомим.
центрі чи області, використовують власні. Донедавна,
Прозору і правильну схему в цьому плані запроваїдучи в справах громади, вони за власні кошти купляли
дили нещодавно обрані керівники Турківської міської
бензин чи дизельне паливо. І лише нещодавно на сесради Ярослав Паращич та Боринської селищної ради
іях прийнято рішення про виділення коштів на придМихайло Шкітак. У них немає службових автівок, а для
бання пального для їх приватних автівок. У Турківській
вирішення нагальних справ як на місцях, так і в рай-

Адміністрація і профспілкова організація КНП
«Турківська ЦРЛ» від щирого серця вітають з ювілейним днем народження секретаря Наталію Валеріївну Фазан і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, великого людського щастя, сімейного благополуччя,
рясних Божих благословінь.
Хай щастя сонцем усміхається
І життя сповнює теплом.
Усе задумане збувається
Й дорога стелиться добром!

міській раді ця сума становить 40 тисяч гривень. Хоча
спершу Ярослав Ярославович просив лише двадцять,
а депутати наполягли: мовляв, це дуже мало. У Боринській селищній раді на ці потреби передбачено 30
тисяч гривень. Зрозуміло, що суми є невеликі, а враховуючи те, що головам доводиться кожен день використовувати машини, вони навіть виглядають мізерними,
адже знаємо, що ще донедавна деякі установи та організації витрачали на пальне по сто й більше тисяч гривень.
Цю прийнятну практику керівники наших громад перейняли від Старосамбірського міського голови Ігоря
Трухима. Він уже давно використовує її як прозорий для
громадськості метод.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

22 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó

ÁÓÄÓÒÜ ØÒÐÀÔÓÂÀÒÈ?
ÏÎË²Ö²ß ÏÎ×ÀËÀ ÒÅÑÒÓÂÀÒÈ ÁÀÇÓ ªÂÐÎÁËßÕ
Євробляхи офіційно поза законом. З 1 січня набули чинності посилені санкції і штрафи (в черговий раз
відстрочені 19 грудня 2019 року) для авто на європейських номерах. Власникам таких машин загрожує
штраф до 170 тис. грн. і конфіскація авто. При цьому закон є, але виконувати його повністю не будуть
– принаймні, так пообіцяли в уряді. Напередодні Нового року в Кабміні заявили, що поліція не зачепить
машини на єврономерах. Більш того, уряд повинен подати до парламенту новий законопроект, який
влаштує власників євроблях. Однак досі законопроекту немає. А власники євроблях заявляють, що
поліція почала перевіряти їх машини через спільну з митниками базу порушників – поки що їх не штрафують.
ÏÎË²Ö²ß ÃÎÒÓªÒÜÑß ÇÓÏÈÍßÒÈ ªÂÐÎÁËßÕÈ
Правоохоронці почали перевіряти авто на іноземних номерах, скаржаться водії євроблях. Перевіряють
в спеціальній базі за номером автомобіля – це база
обміну інформацією з фіскальною та митною службами. Якщо автомобіль знаходиться в Україні з порушенням митних законів, то це відіб’ється в базі.
Коли авто на іноземних номерах перетинає кордон,
інформацію про номер машини і її власника передають в поліцію. Правоохоронці можуть перевірити авто
по базі на порушення правових підстав знаходження
автомобіля, пояснює юрист з митного права Ольга Ніколаєнко. Але штрафувати поліцейські не мають права.
“Протокол поліцейські складати не можуть. Але вони
можуть викликати на місце представників митниці.
Якщо проводяться рейди, то до групи з виявлення правопорушень можуть входити працівники митниці. Митники потім самі складають протокол – поліція не має
права штрафувати таких водіїв”, – пояснює юрист.
Поки масових перевірок немає, а система тільки тестується. Перед Новим роком у МВС заявили, що поліція не зупинятиме авто на єврономерах, поки Верховна Рада не ухвалить зміни до закону. Такого компромісу досягли в уряді з громадською організацією “АвтоЄвроСила”.
Внести зміни до закону повинні були відразу після
новорічних свят. Тепер же про терміни взагалі не говорять.
Разом з тим, нові штрафи і санкції вже діють. При
перетині кордону водія євробляхи можуть оштрафувати, а авто конфіскувати.
ÍÎÂ² ØÒÐÀÔÈ ² ÑÀÍÊÖ²¯
Конфіскація авто або 170 тис. грн. штрафу – це максимальна міра покарання для власника євробляхи.
Санкцію можуть застосувати, якщо машину на іноземних номерах розберуть на запчастини або якщо вона

перевищила терміни перебування в Україні на 30 днів.
Закон дозволяє автомобілю з іноземною реєстрацією
перебувати в країні 5-10 днів. П’ять – якщо буде він
знаходитися на території однієї області, 10 – двох і
більше.
Якщо авто в режимі транзиту затримається в Україні
на день, то штраф буде невеликий – 170 грн. А затримка від 20 до 30 днів обійдеться в 85 тис. грн.
Посилено і режим тимчасового ввезення. Якщо іноземець захоче в’їхати в Україну довше, ніж на 30 днів,
йому доведеться отримувати тимчасову держреєстрацію. За передачу автомобіля іншій людині винуватцю
загрожує штраф 34 тисячі гривень. Стільки ж доведеться заплатити за “таксування” на авто з єврономером.
Право ввезти машину на іноземних номерах залишили і для громадян України. Але тільки для тих, хто
проживає за кордоном. У цьому режимі можна ввезти
тільки один автомобіль. За кожний наступний треба
заплатити заставу в розмірі вартості розмитнення машини.
Штрафувати тепер можуть заочно. За порушення
митних правил митники самі надішлють штраф на адресу реєстрації протягом трьох днів після закінчення
терміну перебування в Україні. При цьому протокол
про адмінпорушення вважається врученим порушнику, навіть якщо людина не живе за адресою, яку вона
вказала. Податківці також відразу повідомлять про
порушення в поліцію.
ÕÎ×ÓÒÜ ÑÊÀÑÓÂÀÒÈ ÀÊÖÈÇ ² ØÒÐÀÔÈ
В “АвтоЄвроСилі” лобіюють законопроекти №2342 –
про скасування акцизу і №2345 – про скасування
штрафних санкцій ще на півроку.
У проекті №2342 пропонують прибрати на 180 днів
коефіцієнт віку, щоб зменшити розмір акцизу. А з 2021
року і зовсім скасувати збір. Ще один законопроект
(№2345) пропонує на півроку звільнити від відпові-

Загублене посвідчення – серія ААГ № 131853, видане 06.05. 2016
року на ім’я Андріани Іванівни Германович, вважати недійсним.

ДІТИ НЕ МАЛИ ЩО ЇСТИ...
Можна зрозуміти, але не можна виправдати вчинки літніх
людей, які крадуть товари із закладів торгівлі. Ймовірно вони
не знають про встановлене відеоспостереження. Але дивують вчинки молодих людей, що зазвичай обізнані з Інтернетом і вочевидь знають, що підприємці зараз активно захищають своє майно за допомогою відеонагляду. Але спокуса –
перемагає.
Напередодні Різдвяних свят в магазині «Рукавичка» в м.Турка
камери зафіксували двох молодих панянок, віком 33 та 35 років,
які вирішили «придбати» товар без грошей. Перший випадок трапився 30 грудня, другий – 2-го січня.
З відповідною заявою працівники магазину звернулися до Турківського відділення поліції, а ті вже провели всі необхідні слідчі дії.
Любителями легкої наживи виявилися жительки сіл району, а на
запитання, чому вчинили крадіжку продуктів харчування, пояснили досить-таки банально, мовляв діти не мали що їсти. Хоча повірити у це складно...
Кримінальні провадження по обох випадках уже скеровано на
розгляд суду. Якщо їх вина буде доведена, епатажних красунь чекає
покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, або ж громадські роботи від 80 до
240 днів чи навіть обмеження волі на строк до 5 років.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Придбаю будинок з городом у селі Турківського району. Телефон: 0672962770, Олег.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Незаконна
порубка дерев
у заповіднику
Самбірською місцевою прокуратурою 15.01.2021 р. оголошено підозру 60 – річному мешканцю Турківського району, який
12.01.2021 року, перебуваючи на
території регіонального ландшафтного парку «Надсянський», незаконно, без передбаченого на те дозволу, самовільно, із допомогою бензопили,
зрізав дерева породи смерека
та ялиця, і намагався їх вивезти
на кінній підводі. Тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.246 КК України
(незаконна порубка дерев у заповідниках або на територіях чи
об’єктах природно-заповідного
фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах).
Досудове розслідування триває, із підозрюваним проводяться необхідні слідчі дії.
Зіновій БОХОНОК,
прокурор Турківського відділу
Самбірської місцевої прокуратури.

дальності власників машин, вантажівок і автобусів з
єврономерами. Жодними штрафами такий транспорт
не обкладатимуть. У той же час, ці норми стосуватимуться тільки машин, які ввезли в Україну до початку
дії згаданих законів.
За словами керівника “АвтоЄвроСили” Олега Ярошевича, законопроекти узгоджені з Кабміном. До середини лютого їх повинна розглянути Верховна Рада.
Якщо штрафи знову відкладуть, це покаже, що закони в Україні нічого не варті, вважає автовласник Ігор
Тимофєєв. Він розмитнив свою машину рік тому, коли
власникам євроблях надали знижку на акциз і три
місяці на розмитнення. Потім повинні були запрацювати санкції, але їх кілька разів переносили. І ось їх
знову можуть відкласти і ще більше здешевити розмитнення.
“Зволікати з введенням штрафів не можна, адже це
покаже, що в Україні можна наплювати на закони, і
тобі за це нічого не буде”, – говорить Тимофєєв.
Але розмитнення авто має бути дешевшим, впевнений він, тоді проблем з євробляхами не буде.
Якщо розмитнення стане довільним, то штрафи можуть бути якими завгодно, вважає співзасновник організації “Доступне авто” Михайло Катрук.
З приводу санкцій, ми не бачимо жодних проблем в
розмірах штрафів, якщо буде забезпечене адекватне
розмитнення. Якщо будуть довільні податки на хоча б
європейські авто, то штрафи можуть бути будь-які. Зараз існує податкова дискримінація – прив’язка розміру податків до віку автомобіля. Ніде в ЄС немає прив’язки акцизу до віку. Але і сам акциз треба скасувати
або зробити його уніфікованим”, – зазначає Катрук.
Довідка
Нагадаємо, зараз ставку акцизу визначають за формулою: Ставка акцизу = Ставка базова х Коефіцієнт
двигуна х вік авто
Базова ставка становить 50 євро, якщо в автомобіля
двигун об’ємом до 3000 см куб.; якщо понад, то ставка
становить 100 євро. Ставка для авто з дизельним двигуном, об’ємом до 3500 см куб. – 75 євро. Понад – 150
євро.
Коефіцієнт двигуна – це об’єм циліндрів, розділений
на 1000. Якщо обсяг 2000 куб. см, то коефіцієнт – 2.
Коефіцієнт віку – число років, що минули з року, наступного після року виробництва транспорту. Для нових автомобілів ставка – 1. Для машин старіших, відповідно, 2 і більше. Для всіх машин, старіше 15 років, коефіцієнт дорівнює 15. Для вантажівок, яким від п’яти
до восьми років, коефіцієнт становить 40, старіше восьми років – 50. Цей коефіцієнт і хочуть прибрати на півроку.
Так, акциз на автомобіль 2001 року випуску з об’ємом
двигуна 2200 куб. см складе 110 євро. А за чинною
формулою з коефіцієнтом віку – 1650 євро.

Продається склад в м. Турка, вул. Міцкевича, 22 « Г», загальною
площею 47,6 кв.м., який належить СП «Торгова база».
Стартова ціна продажу – 32500 грн., без ПДВ.
Крок аукціону – 3%. Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний
внесок – 975 грн.
Аукціон відбудеться 09 лютого 2021 року за адресою: м. Турка, пл.
Ринок, 24. Початок – о 12.00 год. Реєстрацію учасників припиняють за 3
дні до проведення аукціону.
Заявки для участі в аукціоні приймають до 04 лютого 2021 року.
Телефони для довідок: 0992240266; 0952604316.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Либохорської гімназії глибоко сумує з приводу смерті
колишнього вчителя Юлії Петрівни Рошко і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.
Профспілка працівників освіти і науки Турківщини глибоко сумує
з приводу передчасної смерті активного члена профспілки, багаторічного директора Хащівської ЗОШ, вмілого керівника та організатора, досвідченого педагога та наставника молоді – Миколи Антоновича Кметика і висловлює щире співчуття рідним покійного.
Колектив Хащівської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу смерті
колишнього директора школи Миколи Антоновича Кметика і висловлює щире співчуття рідним покійного. Вічна йому пам’ять.
Колектив Лімнянського НВК ім. Романа Мотичака глибоко сумує
з приводу смерті колишнього вчителя Лімнянської середньої школи, колишнього директора Хащівської ЗОШ Миколи Антоновича
Кметика і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
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